
SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2014.(……) önkormányzati rendelete 

 

 

a városi kitűntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 13/1995.(VII.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 (t e r v e z e t) 

 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ 

(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 38.§ (4) bekezdésében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi bizottság 

egyetértésével az önkormányzati kitüntetések alapjáról és adományozásának rendjéről szóló 

13/1995.(VII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1.§ A városi kitüntetések és díjak alapításáról és adományozás rendjéről szóló 

13/1995.(VII.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ER) 8.§-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„8.§ Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

a) Gyermekeinkért, 

b) …… Év közszolgálatáért, 

c) A Város Ifjú Sportolója, 

d) A Város Ifjú Tehetsége, 

        kitüntető címet alapít.” 

 

2.§ Az ER 9.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„9.§  (1) A Gyermekeinkért kitüntető cím adományozható a nevelési- oktatási 

intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak, valamint 

azon személyeknek, akik a gyermekek neveléséért oktatási intézményen 

kívüli kimagasló munkát végeztek. 

 (2)  A kitüntető címmel évente 2 személy tűntethető ki.” 

 

3.§ Az ER a következő 11/A.§-sal egészül ki: 

„11/A.§ (1) A Város Ifjú Sportolója Díj adományozható a Simontornyán állandó 

lakhellyel és általános, középfokú oktatási intézményben tanulói vagy 

felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 24. 

életévét be nem töltött diáknak, aki kiemelkedő sportteljesítményt mutat 

fel. 

   (2) A Díj adományozásával Díszoklevél és a mindenkori minimálbér 50%-

ának megfelelő pénzjutalom jár. 

   (3)  A Város Ifjú Sportolója Díj adományozására évente egyszer, legfeljebb 1 

személy részére a várossá avatás évfordulóján (július első hete) kerül 

sor.” 



2 

 

 

4.§ Az ER a következő 11/B.§-sal egészül ki: 

„11/B.§ (1) A Város Ifjú Tehetsége Díj adományozható a Simontornyán állandó 

lakhellyel és általános, középfokú oktatási intézményben tanulói vagy 

felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 24. 

életévét be nem töltött diáknak, aki kiemelkedő tanulmányi eredménnyel 

rendelkezik, vagy tanulmányi versenyen/versenyeken kiváló eredményt 

ért el, vagy egyetemi tudományos munkában vesz részt (pl.: kutatási és 

demonstrátori munka). 

   (2) A Díj adományozásával Díszoklevél és a mindenkori minimálbér 50%-

ának megfelelő pénzjutalom jár. 

   (3) A Város Ifjú Tehetsége Díj adományozására évente egyszer, legfeljebb 1 

személy részére a várossá avatás évfordulóján (július első hete) kerül 

sor.” 

 

5.§ Az ER a következő 11/C.§-sal egészíti ki: 

„11/C.§ (1) Az ER 11/A.§ - 11/B.§-ban meghatározott kitüntetések adományozására 

javaslatot tehet: 

a) bármely települési és nemzetiségi képviselő, 

b) az önkormányzat 

ba; polgármestere 

bb; jegyzője 

bc; sportkérdésekben és oktatási ügyekben illetékes 

szakbizottsága, 

c) az érintett 

ca; oktatási intézmények pedagógusai 

cb; sportegyesületek.” 

 

6.§ (1) Ez a rendelet 2014. június 15.-én lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a 15/1995.(VII.20.) önkormányzati rendelet: 

a) 4.§ (5) bekezdése, 

b) 7.§ (2) bekezdése. 

 

 

 

Simontornya, 2014. május 9. 

 

 

                                                                                                     Bárdos László 

                                                                                                  címzetes főjegyző 

 

 


